Zvěstovatel
Rostoklatský

SDH ROSTOKLATY PORÁDÁ
V SOBOTU 22.2.2014 OD 20 HODIN
V KULTURNÍM DOME V ROSTOKLATECH

únor
2014
číslo 109

Měsíčník nejen pro občany Rostoklat a Nové Vsi II

K TANCI A POSLECHU
ZAHRAJE kapela

Buffalo Bill.
OBLECENÍ V COUNTRY STYLU VíTÁNO
SOutež o nejlépe oblecený pár a další souteže o ceny

VSTUPNÉ: 120 KC

rezervace
na tel.: 733 166 308

INZERCE

Dětský klub Medvídek Vás srdečně zve na únorový karneval!

Kdy: v sobotu 15.2.2014 od 15h do 18h
Kde: Kulturní dům Rostoklaty
Vstupné: DĚTI ZDARMA, doprovod 50Kč
Program: taneční zábava pro děti, soutěže, malování na obličej, hrací koutek pro nejmenší
Občerstvení zajištěno, možnost zakoupení i zdravé svačinky pro děti.
Přijďte se pobavit se svými ratolestmi! Vymyslete masku
a pojďte strávit příjemné rodinné odpoledne mezi ostatní děti.

Slovo starostky

L

ednovou sobotu nás navštívila
Toulavá kamera. Reportér Roman Šulc se rozhodl rozšířit reportáž
z břežanské pálenice o krátkou zmínku o rostoklatském kostele. Přesný
termín vysílání nám není zatím znám,
ale reportáž bychom měli shlédnout
v některém únorovém vysílání. Pan
Šulc se rozhodl Rostoklatům věnovat
cca 3 strany v celostátním měsíčníku
Turista ,určeném turistice po ČR, těšit
se můžete na zajímavé, méně známé
informace, které poskytl i náš kronikář p. Jan Psota, ml.

L
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etošní mírná zima nám dovoluje
pokračovat bez větších komplikací ve výstavbě tlakové kanalizace.
Z celkového počtu 166 čerpacích
šachet (ČŠ) bylo k 28. 1. 2014
zkontrolováno 112 ČŠ. Kontroly se
vždy účastní zástupce TDI, starost-

ka a stavbyvedoucí. Kvalita 112 ČŠ
odpovídala požadavkům obce a byl
vydán souhlas s montáží čerpadla.
Další kontroly budou následovat
v únoru. Práce pokračují i na budově
ČOV, jsou dokončeny obklady a dlažby, vnitřní omítky v interiéru, byla
dokončena střecha. Proběhlo skutečné
zaměření stavby. Asfaltové povrchy
budou obnoveny v jarních měsících.
Zahájili jsme přípravu pro kolaudaci
stavby, tu předpokládáme v březnu či
dubnu. Po uvedení ČOV do zkušebního provozu bude probíhat napojování
jednotlivých domácností. Informace
o napojování budou ve Zvěstovateli,
webu obce a bude svolána veřejná
schůze, kde bude prostor pro vaše
dotazy.

Dovolte nám napsat pár řádek
o tom, že i v dnešní době existují
dobrosrdeční lidé. Tímto člověkem
je jedna paní z Vaší obce, která nám
velmi pomohla a pomáhá v těžkých
chvílích.
Paní APLTAUEROVÉ Blance bychom
rádi touto cestou chtěli poděkovat
za pomoc a strávený čas , který
věnovala své sousedce paní
Květoslavě Svobodové.
Svobodovi z Nehvizd
Úřední hodiny
pondělí a středa 8-13 hod a 17-19 hod
Mimo uřední hodiny si lze sjednat
schůzku na tel. 321 672 721
email: obec@rostoklaty.cz
www.rostoklaty.cz

Radka Nováková
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Přispěli na obnovu kostela
Na obnovu kostela v lednu přispěli
650 Kč paní Emílie Hamtáková
100 Kč Zdenka Kapalová
100 Kč Olga Malíková
1 500 Kč firma Pneuservis Josef Novák
Děkujeme, stav účtu 256852354/0300
je 419 174,95 korun k 31. 1. 2014

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE?
Také Vás obtěžují podomní prodejci? Obec má možnost podomní
prodej zakázat. Zastupitelé obce uvažují, že by tímto způsobem
ochránili své občany od často neodbytných prodejců. Chceme
znát Váš názor a prosíme Vás o vyplnění jednoduché ankety.
Pokud by obec prodej v obci zakázala, nikoho z občanů nelze
obtěžovat nabízením a prodejem výrobků a služeb, nebylali schůzka předem dohodnuta. Při vjezdu do obce by byly
instalovány informační cedule, upozorňující na tuto skutečnost.

011 - Souhrnná doprava Praha - Kolín (a zpět)

PRAHA-KLÁNOVICE - ČESKÝ BROD
Datum konání: od 17.1.2014, 0:00 do 4.3.2014, 23:59

Životní jubilea
Brožková Věra, Zdenka Libichová,
Ján Domitrek, Eva Křečková,
Venuše Hegedušová, všichni z Rostoklat
Vlasta Šmídová z Nové Vsi II

ANKETA:
Souhlasím/nesouhlasím, aby obec zakázala podomní prodej v
obci Rostoklaty a Nová Ves II.
.............................................…........................................
jméno a příjmení občana

Jak jsou placeni
zastupitelé obce?
P
ři projednávání rozpočtu na rok
2014 vyšlo najevo, že ne všichni
zastupitelé znají systém poskytování
odměn ve veřejné správě. Možná i Vás
zajímá, jak jsou placeni Vaši zastupitelé.
Měsíční odměny zastupitelům obce
stanovuje Příloha č. 1 k nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. Tato příloha rozlišuje
zastupitele na uvolněné (ti vykonávají
práci na hlavní pracovní poměr), neuvolněné a dále v jak velké obci působí.
Naše obec má pouze uvolněného starostu, resp. starostku. O odměně uvolněného starosty nerozhoduje zastupitelstvo,

Odpady v obci
N
áklady na likvidaci komunálního odpadu, separovaných složek
a BIO odpadu činily v roce 2013 celkem
488 tisíc korun, náklady na odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
činily 55 tisíc korun. Na základě nové
vyhlášky bylo v roce 2013 vybráno cca
290 tisíc korun. Příjmy za separaci od
Ekokomu v roce 2013 čily 62 tisíc korun. Překvapující je nárůst odvezeného
komunálního odpadu. Nárůst odpadu
v žádném případě neodpovídá nárůstu
obyvatel. Jak si nárůst vysvětlit? Špatným tříděním odpadů? Snížené množ-
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Železniční zastávka Praha-Klánovice:

Vyplněnou anketu, odevzdejte, prosíme, na OÚ do 28. 2. 2014.
Odpovědi je možné zaslat i na obec@rostoklaty.cz

zemřela paní Květoslava Svobodová
z Rostoklat

ale je striktně stanovena Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. Dalších 8 členů ZO
jsou neuvolnění, máme 2 místostarosty,
kteří se dělí o jednu odměnu. O výši odměn neuvolněných členů ZO rozhoduje samo zastupitelstvo. Již v roce 2010
se zastupitelé usnesli, že budou pobírat
pouze základní odměny, bez nároku na
příplatek.
Tento stav trvá stále beze změny. Od
1.1.2014 platí nová Příloha č. 1, která
upravuje odměny na úroveň roku 2010,
kdy byly plošně sníženy odměny všem
státním zaměstnancům.

ství odvezeného papíru a skla mohou
být částečnou odpovědí. Obec podporuje třídění odpadů, byl navýšen počet
nádob a četnost svozu. Připomínáme
všem, že do komunálního odpadu nepatří stavební suť ani odpady z podnikatelské činnosti.

BIO odpad
Komunální odpad
Plasty
Papír
Sklo

2013
47,2
152,1
7,6
3,7
5,2

2012
45,6
140,6
7,5
4,8
6,2

2011
76,9
130,9
5,3
5,3
6,1

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu
proběhne v úseku Praha-Klánovice - Český Brod na trati 011 - Souhrnná doprava Praha - Kolín
(a zpět) výluka. Dopravce České dráhy a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Daň
z nemovitosti
V
ětšiny vlastníků nemovitostí
v Rostoklatech se týkala povinnost podat nové daňové přiznání
k dani z nemovitosti k 31. 1. 2014.
V říjnu 2013 vstoupily v platnost
nové údaje po provedené obnově
operátu. U většiny pozemků byly
zjištěny nové hodnoty ploch pozemků zahrad a zastavěných ploch. Nové
údaje byl vlastník povinen oznámit
Finančnímu úřadu v Českém Brodě.
Pozor – od roku 2013 eviduje pozemky v rámci celého Středočeského
kraje vždy ten FÚ, kde jste hlášeni
k trvalému pobytu. Pokud tedy dojde k obnově operátu např. v Kladně
a Vy zde (v k. ú. Kladno) vlastníte
pozemek a zároveň jste trvale hlášeni
v obci Rostoklaty, pak je třeba navštívit FÚ v Českém Brodě a zde případnou změnu rozlohy nebo číslování
pozemku nahlásit formou opravného
daňového přiznání. V opačném případě Vás může správce daně pokutovat. Za účelem kontroly velikosti,
číslování pozemků postačí jako příloha daňového přiznání informativní
výpis z KN, není nutný výpis z Czech
Pointu či originál z Katastrálního úřadu. Informativní výpis vám zdarma
na požádání vyhotovíme v kanceláři
obecního úřadu.

Zvěstovatel
Rostoklatský

Ve dnech 17. 1. až 26. 1. a 27. 2. až 4. 3. 2014, denně vždy od 8.45 do 16.40 hod.:
Všechny Os vlaky ve směru Úvaly/Český Brod zastavují pro výstup/nástup cestujících na
zastávce Praha-Klánovice u provizorního nástupiště u nulté koleje.
Ve dnech 20. 2. až 25. 2. 2014, denně vždy od 8.45 do 16.40 hod.:
Všechny Os vlaky ve směru Praha zastavují pro výstup/nástup cestujících na zastávce
Praha-Klánovice u provizorního nástupiště u nulté koleje.
Železniční zastávky Rostoklaty a Tuklaty:
Ve dnech 27. 1. až 1. 2. a 9. 2. až 12. 2. 2014, denně vždy od 8.45 do 16.40 hod.:
Všechny Os vlaky ve směru Praha zastavují pro výstup/nástup cestujících na zastávkách
Rostoklaty a Tuklaty u provizorního nástupiště u nulté koleje (výstup a nástup
cestujících je umožněn pouze prvními dveřmi vlakové soupravy).
Opatření pro služby: U Os vlaky ve směru Praha není po dobu výluky možná přeprava
jízdních kol a cestujících na vozíku do/ze zast. Rostoklaty a Tuklaty.
Ve dnech 3. 2. až 7. 2. a 14. 2. až 18. 2. 2014, denně vždy od 8.45 do 16.40 hod.:
Všechny Os vlaky ve směru Český Brod/Kolín zastavují pro výstup/nástup cestujících na
zastávkách Rostoklaty a Tuklaty u provizorního nástupiště u nulté koleje (výstup a
nástup cestujících je umožněn pouze prvními dveřmi vlakové soupravy).
Opatření pro služby: U Os vlaky ve směru Český Brod/Kolín není po dobu výluky možná
přeprava jízdních kol a cestujících na vozíku do/ze zast. Rostoklaty a Tuklaty.

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestovaní

Zvěstovatel
Rostoklatský

SŽDC, s.o. | České dráhy, a.s. tel: +420 840 112 113, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz
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